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Türkiye Bal Arıları (Apis mellifera L.) Arasındaki Genetik Çeşitliliğin 
TNP (Tek Nükletotit Polimorfizmi) Metoduyla Belirlenmesi

Aykut Kence, Tugrul Giray, Meral Kence
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Çankaya , Ankara, aykut@metu.edu.tr

Amaç: Genetik iyileştirmede, moleküler seçilimde, bal arısı toplum genetiğinde ve bal arılarının 
korunmasında kullanılabilecek nötral genomik işaretleyicileri saptamaktır

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada, Türkiye genelinden 2009 yılında toplanan bal arısı örnekleri 
üzerinde TNP (Tek Nükleotid Polimorfizmi – SNP, Single Nucleotide Polymorphism) analizi Porto 
Riko Üniversitesi’nde Dr. Tuğrul Giray’ın laboratuvarında yapılmıştır.

Bulgular: Farklı toplumlardan toplanan 50 Türkiye bal arısı ile bir Afrika-Avrupa melez arısının 
karşılaştırılmasının 994 TNP bazında yapısal analizi sunucunda sadece bir arıda Afrika-Avrupa 
benzer alellerti bulunmuştur. Bu sonuç Türkiye bal arılarının tam olarak ayrıldığını göstermektedir. 
Anadolu alelleri Sakarya gibi bölgelerden ve ayrıca bilinen Apis mellifera caucasica bölgelerinden 
toplanan arılarda tespit edilmiştir. TNP sonuçlarına göre elde edilen uzaklık matrisi kullanılarak 
elde edilen bir filogenetik ağaçta ise Edirne ve Kırklareli arılarının diğer Anadolu arılarına göre 
farklı bir küme oluşturdukları tespit edilmiştir. 

Sonuç: Karşılaştırmalı analiz sonuçlarına göre Türkiye bal arıları diğer toplumların kontrol 
arılarından farklıdır. Kırklareli arıları ise diğer Türkiye arılarına göre daha farklı bir alel 
kombinasyonuna sahiptir. u sonuç, Kırklareli bölgesindeki Apis mellifera carnica altürü için 
öngörülen tanıma uymaktadır. Melezleşmeden şüphelenilen bölgelerde Anadolu bal arısı alelleri 
daha yüksek miktarlarda saptanmıştır
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İstilacı bir Drosophilid türü olan Zaprionus tuberculatus’un doğal 
populasyonlarında allozim genetik varyasyonun saptanması
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Amaç: Doğu Akdeniz - Adana ve çevresinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarında elde edilen Z. 
tuberculatus türünün 3 farklı populasyonunun; populasyon genetik parametrelerinden biri olan 
protein çeşitliliği (allozim varyasyonu) üzerinden, nişasta jel-protein elektroforezi yöntemi ile 
tanımlanması hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Z. tuberculatus türüne ait materyallerimiz; 3 populasyona ait dişi 
bireylerden izofemale soyhattı tekniği ile devam ettirilmektedir. Yapılan protein elektroforezi 
çalışmalarında, 3 populasyonda da; FosfoGlukoMutaz(PGM), MalatDehidrogenaz (MDH) ve 
GlukozFosfatİzomeraz (PGI) enzim bölgelerine ait genotip belirleme çalışmaları yapılmıştır. 


